
Evidenční ěíslo smlouvy

1,12022

vEŘEJNoPRÁvľÍ sMLoUvA
o poslEtnutí dotace z rozpočtu obce Peľnink

(dále jen ,,smlouva)

Sídlo:
IČo:
DIČ:

Smlouva se uzavírâmezl

Subjektr
Zźkonný zástupce:
Sídlo :
telefon, fax:
lČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen o,přijemce")
Císlo úětu:

obec Peľnink
T.G.Masaryka 1o Peľnink36Ż 36
00254878
nejsme plłítci

LK Peľnink, z.s.
Maľtin Mülleľ, předseda z's'
Skolní Louka 364, 36236 Pernink
60852s3s4
635553 10
nejsme plátci
Komerční banka' a's.

3 5-8765030267 t0100

Zastoupená: Jitkou Tůmovou, staľostkou obce
Bankovní spojení: Komerční banka Kaľlovy Vary
Císlo účtu: 2520341/0100
(dále jen,,poskýovatel")

a

Clánek I.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zäkonač,. 12812000 Sb', o obcích (obecní zŕízení),vezněni pozdějších předpisů (dále jen
,,ztlkon o obcích"), zźtkona č),25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech ť,"".ńí"h .b"počtů, ve znění
pozdějších píedpisů (dále jen ,,zttkon o ľozpočtových pľavidlech úzęmních rozpo8tů") poskytuje
poskýovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku tI. této smlouvy u pŕç"..ó tuto aâtâci
přijímá.

článek II.
Výše dotace a její rĺčel

Příjemci je poskytovánav roce2022

a} účelová dotace ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpoětu
poskýovatele ve výši: 150000o-- Kč (slovy: Jednostopadesáttisíc koľun česĘch)
na: pľovoz LK Peľnink, účast na závodech a spoľtovních akcío údľžbu a pľovoz
lyžař.aľeálu, pořádání závodri a sportovních akcí

Clĺĺnek III.



Způsob poskytnutí dotace

Dotace bud; přiiemci poskytnuta do 15 kalendářních dnů od uzavřęní této sm|ouvy, a to formou
bezhotovosÍrího převodu na jeho bankovní ričet uvedený v záthlavi této VP smlouvy
svaľiab.syľr_bolem 00254878' Dotace je posĘtována ve dvou platbách, a to do 20.1.20Ż2 pwní
splátka a do 20.7.2022 druhâ splátka s povinností následného vyúčtování .

Článek IV.
Zál<ladni povi nnosti p říj emce

1. Příjemce se zavazuje zejména
- dodľžet ričel poskytnuté dotace

2' Příjemce se zavazuje dodľžet lhůtu dokoněení realizace pľojektu do 30.1l.2022
3. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanění pľostředky výhradně k ličelu uvedenému v článku

II. této słnlouvy a vyěerpat je nejpozději do 30.1 l.202Ż příslušného ľoku. Tfio pľostředky nesmí
poskýnout jiným pľávnickým nebo ţzickým osobám, pokud nejde o úhľady spojené s iealizací
plnění, na kteľé byly poskytnuty' Poskýnuté finanční pľostředky nelze poużíi nu ďary, pohoštění,
mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úľoký zűvěttl,,
náhľady škod, pojistné, pokuţ apod.

4. Příjemce je povinen uvádět při veškeľé veřejné pľezentaci pľojektu údaj o tom, żeje projekt
realizovŁn za finanění podpory poskytovatele (např' zveřejněním loga poskytovaleló nebo
infoľmací, že se akce konâ za finančního přispění poskytovatele apod.). Při_1emóe odpovídá za
spľávnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačních materiálech i banneľech.

5. o uŽití poskytnuých finančních pľostředků (dotace) vede příjemce samostatnou pľůkaznou účetní
evidenci.

6. Příiemce ie povinen pľovést a předložit závěľečné wúčtování đotace. a to neipozděii do
Při vyúčtování předložĺ pľĺjemce oľiginaly nebo

úředně ověřené kopie účetních dokladů (pokud příjemce pređlozí originály ričetníóh dókladů,
budou na jeho žádost po ověření příslušným odborem vráceny) ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její pouŽití. Ke každému účetnímu dokladu musí bý doložen doklad-o jeho úhľadě
(bankovní výpis ěi pokladní doklad). Zttlohovâ platba se nepovažuje za podklad kzávěľečnému
vyúčtování dotace jako uznatelný výdaj.

7 ' Nevyěerpané finanční pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložerlí závěľečného vyúětování dotace, uvedeném v článku IV. oaši. o, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele vedený u Komerční banky, Karlovy Vary,
č,.ű.2520341/0100, pod variabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. ilI. této smloůvy.

8' Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté finanění pľostředky na výše uvedený účet, jestliže
odpadne áčel, na kteý je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se prĺj"-"đ o této
skutečnosti dozví.

9. Před vľácením nevyčeľpaných finaněních prostředkri podle odst. 7, 8 tohoto článku zpět na účet
poskýovatele je příjemce povinen o této skuteěnosti informovat poskytovatele.

10. Vpřípadě, že bude příjemce pľovádět platby ýkající se dotace formou bezhotovostního převodu,
je povinen ýto opeľace pľovádět pouze z űětu, na kteý byly finanční pľostředky poskytnuty
(uveden v zählavi smlouvy).

1 1' Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly'



12. JeĄi pffjemce plátcem daně zpřidané hodnoţ' a pokuĺĺ mâ u zdanitelných plnění přijaqých
v souvislosti s financováníln daného pľojektu náľok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoty
v plné výši' kľácený nebo v poměľné výši, nernůže uplatnit v závěrečném vyúčtování tuto výši
nároku ĺa odpočet daně z přidané hodnoţ jako uznatelný výdaj.

13. Příjemce je povinen pľůběžně informovat poskýovatel o všech změnácl"l, které by mohly při
vymáhání zadrżených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznâmit poskytovateli do l0 dnů
ode dn:, kdy došlo k události, skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mít za následek příjemcův
(zřizovatelům) zźnik, transfoľmaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem' změnu statutáľního
orgánu přţemce apod.

14. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prźtva a povinnosti ze smlouvy
přešly ra nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování ke dni likvidace.

l5' Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona č.
13712006 Sb.' o veřejných zakâzkźłch, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při výběľu dodavatelę podle tohoto ztlkona.

Článek v
Kontľolní ustanovení

1. V soulacu se zákonem č)' 32012001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonti t|.zźtkon o finanční kontľole), ve znění pozdějších předpisti a ztlkona č,' 2551201Ż Sb', o
kontrole' kontrolní ŕâd, je poskýovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za
kteqých :yla dotace poskytnuta. Tuto kontľolu vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a
členové rříslušných oľgánů poskýovatele'

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontľolní činnosti dle odst' l tohoto článku povinen ve
lhůtách ;tanovených poskytovatelem předložit kontľolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí
veškeľé účetní ztnnamy ţkající se dané dotace.

čIánek VI
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma ěl. IV odst' 6),' povaŽuje se toto
jednání za poľušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení Ş 22 zëlkonao rozpočtových pravidlech
rîzemních ľozpočtů' Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovenim Ş 22
zźĺkona o :ozpoětových pľavidlech územních ľozpočtri odvod za poľušení rozpočtové kázně ve výši
5 0ń (slov'z: pět procent) z dotace specifikované v čl' II. této smlouvy, do ľozpočtu poskýovatele.

2. Pokud přţemce nepľokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst' 6' použití finančních pľostředků
vsouladu sěl' IV' odst. 3, popř. použije poskýnuté pľostředky (případně jejich část) kjinému
účelu, neż je uveden v ělánku II' této smlouvy, považují se q/to pľostředky (případně jejich část) za
prostředk1' neopľávněně použité ve smyslu ustanovení Ş 2Ż zâkona o rozpočtových pravidlech
územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanoven ím Ş 22
ztlkona o ľozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů odvod za poľušení ľozpočtové kázně đo
ľozpočtu p oskytovatele.

3. Pokud příemce nesplní termín odvodu finančních pľostředků dle čl. IV. odst. B' 9 této smlouvy,
povaŽuje se toto jednání za zadrŹení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení Ş 22 ztlkona o



rozpoětových pľavidleclr Úrzemních ľozpočtťr' Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením Ş 22 zá'korla o rozpočtových pravidlęch úżemních rozpočtů odvod
z porušení ľozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení zâvazkťt pľovede př[jemce formou bezhotovostního převodu
na úěel ěíslo 25203 41l0l00, vedený u Komeľční banky, poboěka Karlovy Vary.

cl. wI.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrtlšit nazźlkladě písemné dohody smluvních stľan nebo výpovědí.

2. Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udźlní dťrvodu.
Výpor''ědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet l ' dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi dľuhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má zato, že výpăvěd'byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání'

článek VIII.
Závěreč.ná ustanovenÍ

1. Příjemoe pľohlašuje' že se seznámil s pravidly abude se jimi při hospodaření s poskytnuými
finaněními pľostředky řídit.

2. Přfiemce je povinen bez zbyteč,ného pľodlení písemně infoľmovat příslušný odbor ojakékoliv
změně r'údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech ókolnostech, které mají nebo
by moh'y mít vliv na plnění jeho povinností podló této smlóuvy.

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), ađľesy, dotačního titulu
a výše poskýnuté dotace.

4' Pokud tato smlouva či zvláštní obecně zâvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
sml9uv1'příslušnými ustanoveními zákona ĺ.-sooĺzooą Sb', spľávní řád, ve znění iozdějšíchpředpisů ač;.89120|2 Sb., oběanský ztkonik.

5' Tato smlouva nabývâ platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech,znichź jeden obdrží přijemce ajedđn poskytovatel. -

6. V přípaĺĺě, že se někteľá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a úěinnost ostatních ustanovęní této smlouvy zaciovéna. Smluvní stľany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich porui" nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stľan dle předmětu této smlouvy.

7. o poskytnutí dotace a uzavřęní veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zo Peľnink na 34. zasedtní
usnesením ě. 9/34/2l dne13.12.2021 při schvalování ľozpočtu obce na r.2022

V Perninku dne 1, V Perninku dne (o . ( , Ło Ż 2-
ł
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PERNINK

Poskýovatel
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